
1 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร   1  รายการ 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/4,600 บ. หจก.รุงศิลป/4,600 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่65/2565ลว.10 มิ.ย. 65

2 จัดซื้อ พรบ. รถยนต  5 รายการ 9,913.96 9,913.96 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรแท/9,913.96  บ. บ.มิตรแท/9,913.96  บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่68/2565ลว.10 มิ.ย. 65

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6 รายการ 7,420 7,420 เฉพาะเจาะจง รานเอสอารฯ/7,420 บ. รานเอสอาร/7,420 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่69/2565ลว.10 มิ.ย. 65

4 จัดซื้ออาหารเสริมนม (ศพด) 5  ศูนย 61,504.30 61,504.30 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม/61,504.30 บ. บ.เชียงใหม/61,504.30 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่70/2565ลว.13 มิ.ย. 65

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 14,870 14,870 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/14,870 บ. หจก.รุงศิลป/14,870 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่71/2565ลว.13 มิ.ย. 65

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 9,375 9,375 เฉพาะเจาะจง บ.สุดชาย/9,375 บ. บ.สุดชาย/9,375 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่72/2565ลว.13 มิ.ย. 65

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  3 รายการ 17,660      17,660      เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปฯ/17,660 บ. หจก.รุงศิลปฯ/17,660 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่73/2565ลว.16 มิ.ย. 65

8 จัดซื้อกอสราง   4 รายการ 44,750 44,750 เฉพาะเจาะจง หจก.บานใหมฯ/44,750 บ. หจก.บานใหมฯ/44,750บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่74/2565ลว.17 มิ.ย. 65

9 จัดซื้อวัสดุกรวดปนทราย  1  รายการ 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง รานสุรฤทธิ์ฯ/34,500 บ. รานสุรฤทธิ์/34,500 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่75/2565ลว.17 มิ.ย. 65

10 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร   1  รายการ 29,150 29,150 เฉพาะเจาะจง บ.ยนิตี๊ฯ/2,9150 บ. บ.ยนิตี๊ฯ/2,9150 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่76/2565ลว.20 มิ.ย. 65

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  3  รายการ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมฯ/5,400 บ. รานเทคนิคคอมฯ/5,400 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่77/2565ลว.20 มิ.ย. 65

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  4  รายการ 1,780 1,780 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/1,780 บ. รานดีทอป/1,780 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่78/2565ลว.20 มิ.ย. 65

13 จัดซื้อวัสดุกอสราง  11  รายการ 5,781 5,781 เฉพาะเจาะจง รานวัชระวงคการคา/5,781บรานวัชระวงคการคา/5,781 ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่79/2565ลว.27 มิ.ย. 65

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  6  รายการ 5,115 5,115 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เอ็นฯ/5,115 บ. รานเอ็น เอ็นฯ/5,115 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่80/2565ลว.27 มิ.ย. 65

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟาวิทยุ  9  รายการ 3,065 3,065 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/3,065 บ. รานดีทอป/3,065 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่81/2565ลว.30 มิ.ย. 65

16 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ  1  เครื่อง 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง รานอัมรินทรฯ/1,450 บ. รานอัมรินทรฯ/1,450 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่52/2565ลว.13 มิ.ย. 65

17 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร  2 รายการ 900 900 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมฯ/900 บ. รานเทคนิคคอมฯ/900 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่53/2565ลว.14 มิ.ย. 65

18 จางเหมาตัดหญาสายหนองใหม-ปางชาง  1 งาน 5,250 5,250
เฉพาะเจาะจง

นายกั๊ว แซโซง/5,250 บ. นายกั๊ว แซโซง/5,250 บ.
ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่54/2565ลว.14 มิ.ย. 65

19 จางเหมาจัดทําตรายาง  2  รายการ 1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/1,220 บ. รานจันทรการคา/1,220 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่55/2565ลว.28 มิ.ย. 65

20 จางเหมาปรับปรุงขัอมูลแผนที่ภาษี 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวแมพฯ/50,000 บ. หจก.วิวแมพฯ/50,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่56/2565ลว.28 มิ.ย. 65
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21 จางเหมาปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ ร.10   1 ปาย 1,730 1,730 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียฯ/1,730 บ. รานไอเดียฯ/1,730 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที5่7/2565ลว.28 ม.ิย. 65

22 จางเหมาปายศูนยชวยเหลือสังคมฯ 1 ปาย 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียฯ/1,900 บ. รานไอเดียฯ/1,900 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที5่8/2565ลว.30 ม.ิย. 65

23 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑ  1 เครื่อง 300 300 เฉพาะเจาะจง รานมลฤด/ี300 บ. รานมลฤด/ี300 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที5่9/2565ลว.30 ม.ิย. 65

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเขาสูพื้นที่การเกษตร ม.2 288,500 288,500 เฉพาะเจาะจง รานสุรฤทธิ์ฯ/288,500 บ. รานสุรฤทธิ์ฯ/288,500 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที1่5/2565ลว.1 ม.ิย. 65

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปาแดด ม.1 314,000 314,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/314,000 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/314,000 ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที1่6/2565ลว.17 ม.ิย. 65

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาเลา ม.3 289,000 289,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สลิลทิพยฯ/289,000 บ. หจก.สลิลทิพยฯ/289,000 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที1่7/2565ลว.20 ม.ิย. 65

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ศรีนามาน 287,000 287,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/287,000 บ. หจก.พรหมเจริญฯ/287,000 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที1่8/2565ลว.30 ม.ิย. 65

ม.7

29 จัดซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียน 294,305.70 294,305.70 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมฯ/294,305.70 บ. บ.เชียงใหมฯ/294,305.70 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาซื้อเลขที่4/2565ลว.13 ม.ิย. 65
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